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ألوروبية سيجد اللغات القرآن إىل املتتبَِّع لتاريخ ترمجات اال شكَّ أن 
ملاضية القرون انت مسلمة يف ليت كاافإسبانيا . إلسباينّ ا االستثناءأمام  نفَسه

ملسيحيني على أن اوجدت نفَسها جمربًة أمام ضغوط الكنيسة واحلّكام 
ملسيحية على كل السّكان الذين  ا ِرَضتْ ففُ  ،تطوَي صفحاٍت من تارِخيها

ملسيحية ديانة افأصبحت بذلك . أليبرييةاكانوا يعيشون يف شبه اجلزيرة 
اهلوية اجلديدة إلسبانيا  تكوينة يف حلاكمالقوى اْت عليها عتمدَ اوجنسية 
جيد داً عند أدىن وشاية أن مهدَّ وأضحى كلُّ من ال يدين باملسيحية  ،احلالية
. ُعِرضوا عليها من احملرقة نْ أمام حماكم التفتيِش اليت نادرًا ما جنا مَ  نفَسه

 ،وأعقَب ذلك حماوالت لطمس كل ما له عالقة باإلسالم واملسلمني
 ،م العربيةلُّ عَ وُمِنَع تَـ اجلماعي ملسلمون على التنصُّر اْجبـِر وأُ حرقت الكتب فأُ 

هدفـًا حملاكم التفتيش ولرجال الكنيسِة الذين حاولوا الرتّصد له  لقرآناوُجِعَل 
رًا وال شجرًا إال وال حج اً �م مل يستثنوا بيتإحىت  ،وملن حيمله يف كّل مكان

وانغلقت إسبانيا  ،عالقة به لهأو كل ما  ،عن هذا الكتاب اً وقلَّبوه حبث
يف حماولة جاهدة لنسيان ذلك  ،القرون الوسطى على نفِسها روْيًدا روْيًدا

 . املتمثل يف حقبتها اإلسالمية ـ اِمهاعلى حدِّ زعم حكَّ  ـ العار
خصوًصا  لقرآنوكانت نتيجة ذلك أن االهتمام باإلسالم عموما وبا

الدين واحلكم لضرب اإلسالم  مل يكن إال بالقدر الذي كان يهّم رجال
اخلْوض من بينما ُمِنع العامة  ،))هرطقتهم((وحماولة الربهنة على  ،واملسلمني

حنسار اوكان من جرّاء ذلك . ديد والناريف هذا األمر حتت التهديد باحل
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نا انتظاُر القرن وكان علي ،سبانية يف القرون الوسطىترمجات القرآن إىل اإل
(العشرين

0F

ْمعها و قمنا مبحاولٍة جلَِ جمموعة من الرتمجات اليت  دةنشهد والل )1
 . هذه املداخلةاستعراضها يف 

 

 :ترجماُت القرآن في القرون الوسطى -1
حاولت الكنيسة يف هذه القرون تضييق الدائرة  ،كما أسلفنا سابقا

 ؛لوجّيةيو يف جمال ترمجات القرآن لتكون ِحكرًا على أهداِفها السياسية واأليد
أجنزت  –على املستوى الّرمسّي  –جنُد أن الرتمجات األوىل للقرآن الكرمي لذا 

 األصليالكنيسة لكنَّ اهلدَف من ورائها مل يكن تقريب النص على يد 
ر ما كان حماولة خلدمة السياسة الكنسية اليت رأت يف دْ سباين بقَ للقارئ اإل

وهكذا  .أليبرييةايرة اإلسالم عدًوا جيب الرتّصد له حىت ال يعود إىل شبه اجلز 
فقد متت ترمجته إىل الالتينية يف مرحلة أوىل يف القرن الثاين عشر 

وهو ما شكَّل الركيزة اليت اعتمدتا الرتمجات اإلسبانية اليت  )1F2(.امليالدي
(أجنزت يف القرون الالحقة واليت كانت أُوالها يف القرن الثالث عشر

2F

3(.  

                                                           
 De ´Abd Al-Rahman I a Isabel II (Recopilación de estudiosميكن الرجوع يف ذلك إىل  )1(

dispersos sobre historia de la ciencia y la cultura española ofrecida al autor por 
sus discípulos con ocasión de su LXV aniversario), Barcelona, 1989, p. 35-45. 

 J. Shacht Studio ,((Le Tafsir au service de la polemique antimusulmane))أو 
Islamica, Paris, XXXIII, 1970, 305-309. 

شيئا عن القرنني بينما ال نعرف  15 يف القرن نيو أخري 12جند أن كتب التاريخ تتكلم على ترمجة يف القرن  )2(
 . 14و 13

 .لدينا أية معلومات عن الرتمجات األوىل للقرآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانية يف هذا القرن أل�ا فقدتليس  )3(
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يشون حتت احلكم املسيحّي قاموا ملسلمني الذين كانوا يعاعلى أنَّ 
(Aljamiadoألعجمية القرآن إىل ابرتمجة 

3F

وذلك يف حماولة منهم  ،)1
وظلت هذه الرتمجات جمهولة يف أغلبها حىت اندالع . لمحافظة على ديِنهمل

هامجت ، فقد سبانية يف العقد الثالث من القرن العشريناحلرب األهلية اإل
 ،مواقع املقاومة يف قرى بنواحي بلنسية لوطينّ دفعية التابعة لليمني اقوات امل

املدمَّرة عن جمموعة من الوثائق  هاكشفت أسوار مباين  فهّدمت بيوتـًا و 
ولكن  ،حاول بعُض الباحثني فّك رموزِها ،املكتوبة بعربية غري مفهومة

كما أشار إىل ذلك فرانثيسكو   ،ولألسف حسبوها مكتوبة بالفارسية
(أنطونيو غونثاِلث

4F

منها إال خمطوطات قليلة  ومل يتبق ،هاّمت إتالُف جلِّ و . )2
(مورِيّاس. درستُه الباحثة ل الذي )LVI(وغري كاملة منها املخطوط رقم 

5F

3( 
 11لة وقد انتهت كتابته يوم إلقليمية يف طُلْيطُ اجود يف املكتبة ملو وا

 LIأو املخطوط رقم . وهو ترمجة لِِقصاِر السَُّور فقط .م1606متّوز /يوليو
ألوىل الستِّ الذي جنُد فيه ترمجة للسَُّور ايف مدرسة الدراسات العربية مبدريد 

  –م 936/ هجرية 324إللبريي املولود الفقيه ا مع تعليق
ُ
عام  توىفَّ وامل

                                                           
سبانيا وهي اليت كانت تعرف بالقشتالية نسبة إاملقصود باللغة األعجمية هي لغة كان يتكلمها سكان  )1(

سلمني تكتب باحلرف ولكنها كانت بالنسبة للم ،سائدة يف ذلك اإلبانقليم قشتالة وكانت الإلنشوئها يف 
 .سبانيةسبانية، فقد سادت يف كل أحناء الدولة اإلآلن فهي تعرف باللغة اإلأما ا. العريبّ 

وقد قرأه إدواردو سباديرا يف  م1816آذار /مارس 8سبانية يف يف خطاب ولوج إىل األكادميية امللكية اإل )2(
 .م1878مدريد عام 

 ,Trilingual marginal notes (Arabic, Aljamiado, Spanish): لوبيث موريّاس، كونسويلو )3(
Morisco Manuscript from Toledo, JAOS, 103, 1983, p. 493-504. 



 4 

خرى يف أطاٍت وما عدا ذلك فإننا مل جند خمطو . م1009/هجرية 399
(ألعجميةاهذه احلقبة باللغة 

6F

1(. 
القرآن إىل لغات شبه  َلْت احملاوالت لرتمجةويف القرون الالحقة تتا

، لكنها كانت فردية يف جمملها، )اإلسبانية والربتغالية(يبريية اجلزيرة األ
(أورا  من خمطوطاتا جلها وما وصلنا منها ال يعدو بضعقد وبالتايل فُ 

7F

2( . 
حبثـَنا هذا سيحاول الرتكيز على ما ّمت من ترمجات إىل  ومبا أنَّ 
َر يف ذلك على ولن نقتص ،إننا نرتك هذا البحَث ملوضٍع آخراإلسبانية ف

 أيضااملسلمني املرتمجني وإمنا سنتعرض حملاوالت  ،حماوالت املستشرقني فقط
 . تعميًما للفائدة

 

التي صدرت في إسبانيا مرتبة ترجمات القرآن -2
 :حسب تاريخ صدورها

- Yce de Gebir, Coran, traducción perdida. 
(بري، ترمجة القرآن، مفقودةعيسى د اجل -

8F

3(. 
- Juan de Segovia, edición trilingüe árabe-latín-español, 

desaparecida. Se conservan diferentes manuscritos con 

                                                           
(1) Bernabé PONS: ((Bibliografía de la literatura aljamiada-morisca)), Universidad 

de Alicante, Colección Xarq al-Andalus, vol. 5, 1992, pág. 92-94.  
((Apostillas a las traducciones moriscas de el Coran)), Studi in Onore di Francesco 

Gabrieli, Roma, Vol II, 1984, p.p. 843-846. 
 El inglés Roberto, traductor del Coran. Estancia y))مارتني لوكي، . خ: نظرا )2(

actividades en España a mediados del siglo XII)), Hispania, Madrid, 22, 1962, 
p.p. 483-506. 

 The Qur´an in Sixteenth Century Spain: six moriscoمورياس. ميكن الرجوع إىل دراسة ل )3(
versions of sura 79, Londres, Temesis Books Limited, 1982. 
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fragmentos en latín, 1426. 
 ،سباينإعريب التيين : طبعة ثالثية اللغة: خوان دي شقوبيه -
، يظهر أ�ا طات مع فقرات بالالتينيةوصلنا منها عدد من املخطو . مفقودة

يف املكتبة الوطنية  ، وال زال جزء منها خمطوطاً م1426أجنزت يف سنة 
 .D/113: مبدريد حتت رقم

- Juan de Andrés de Játiva, traducción desaparecida. 1487. 

يف  كان فقيًها  يظهر أنه .ترمجة مفقودة: خوان دي أندريس الشاطيب -
 ،ألسقف مارتني غارثيهاَمسُِّح فأصبح راهًبا حتت إمرة لتـَّ ا جرب علىأو  ،شاطبة

 .م1487أكمل الرتمجة سنة . يف بدايات القرن السادَس عشرَ 
- Anónimo, fragmentos, B. Nacional de Madrid, ms 

Ce/174. 

، ال Ce/174املخطوطة رقم  ،املكتبة الوطنية مبدريد ،أجزاء ،جمهول -
 .يف الغالب ترمجة أجنزت يف القرن اخلامس عشرولكنها  ،يظهر تاريخ كتابته

- Anónimo, Traducción del Alcorán en letra de cristianos, 
biblioteca Provincial de Toledo, sala reservada, est. 9, tab. 6, 
ms. echado en 1606. 

املكتبة البلدية  ،ترمجة القرآن باحلرف املسيحي: ترمجة ملؤلف جمهول -
بتاريخ  ،املخطوطة ،)6(اللوحة  ،)9(الرف  ،قاعة زيارتا بإذن ،ةليف طليط
 .م1606

- Conde de Oropesa, traducción de otra francesa del Korán, 

para uso de misioneros, 1672, desaparecida. Mencionada por 

Tirso González de Santalla en Manuductio ad conversiones 

mahometranum. Cfr. Cansinos 1951. 

 ،ترمجة عن ترمجة أخرى بالفرنسية للقرآن: بوبيسار كونت دي أو  -
أتى على ذكرِها . مفقودة ،م1672 ،خمصصة الستخدام البعثات التبشريية
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 Manuductio ad conversionesتريسو غونثاليث دي سانتايّا يف 

mahometranum .املرتجم هو ويظهر أن. م1951كانسينوس   :نظرا  
الرتمجة  من م1674وترمجت سنة  أو بتكليف منه، بوبيسار ت دي أو كون

تاجرًا الذي كان  ـم 1647 سنة ـ Sicur André du Ryer ـلالفرنسية 
ستعملها الراهب واجلنرال اليسوعي ا .صرَ ول ومتانبسإوقنصال فرنسًيا يف 

 .تريسو غونثالث كما يظهر من كتاباته
- Anónimo fragmentos, ms. Biblioteca de Gayangos T5. 

Sin fecha.  

. 5خمطوطة مبكتبة غايّانغوس اجلزء . أجزاء. ترمجة ملؤلف جمهول -
 .بدون تاريخ

- Aníbal Rinaldy، El Korán، versión española con notas. 

No consta su publicación (Cfr. Cansinos 1951). 

 �تد مل. سبانية مشفوعة مبالحظاتإطبعة . القرآن: آنيبال رينالدي -
 .)كانسينوسدمة ترمجة  قمنظر ا(. َعتْ بِ إىل أ�ا طُ 

- Andrés Borrego, El Corán traducido al castellano, 

incomplete, 1844. (A partir de Kazimirski). 

 ،)يقصُد با اإلسبانية(مرتمجا للقشتالية  القرآن ،أندريس بورّيغو -
مل . )مجة كازميريسكييظهر أ�ا ترمجت على أساس من تر ( م1844 ،ناقصة

 .ألّولايصدْر منها إال اجلزء 
- Vicente Ortiz de la Puebla, El Corán o Biblia 

mahometana, seguido de la biografía de Mahoma, primera 
versión española anotada y comentada según los más 
distinguidos comentadores del Coránو Barcelona، 1872. 

أول ترمجة إسبانية / بسرية حمّمد متبوعةأو التوراة احملّمديّـة  لقرآنا -
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خوان : برشلونة .م بيثينيت أورتيث دي ال بويبالبشروحات وتعليقات بقل
 .وهي ترمجة من الفرنسية لكازميريسكي. م1872 ،آليْو إي فوغارول

- Anónimo، El Alcorán، traducido fielmente al castellano 
y anotado, precedido de una introducción explicativa de la vida 
de Mahoma y el código que dictó, Madrid 1875. 

 ،، مرتمجًا ترمجة أمينة لإلسبانية مع شروحاتالقرآن: مرتجٌم جمهول -
 .م1875مدريد . مسبوقـًا بتوطئٍة تفسرييٍّة حلياة حمّمد والقانون الذي أماله

- Benigno de Murguiondo y Ugartondo, Alcorán traducido 
fielmente al español, anotado y refutado según el dogma, la 
doctrina santa y la moral perfecta de la santa religión Católica 
Apostólica Romana, sin fecha, (Madrid 1875 según Nacional 
Unión Catalog, USA). 

لقرآن مرتمجًا ترمجة أمينة ا ،أوغارتوندودو إي بينيغنو دي مورغيون -
واملذهب املقدس  العقيدةحسب  ونقد وتفنيد مع شروحات ،لإلسبانية
بدون تاريخ  ،الكامل للديانة املقدسة الكاثوليكية الرسولية الرومانية واخللق

الواليات املتحدة  ،َوفقـًا للناشيونال يونيون كاتالوغ م1875مدريد (
 . )األمريكية

- Joaquín García Bravo, El Corán, Barcelona, imprenta de 
Vda. de Luis Tasso, 1907. A partir de la versión francesa de 
Savaray 1758-88). 

 ،مطبعة أرملة لويس تاّسو. برشلونة. القرآن: خواكني غارثيه برابو -
جملدان مرتمجان على أساس من الرتمجة الفرنسية لصاحبها . م1907

 .88-م1758 ،افارايس
- A. Hernández Cata, El Korán, Buenos Aires, 1913. 

من الرتمجة . م1913 ،بوينوس أيريس ،القرآن ،إيرنانديث كاتا. أ -
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 .الفرنسية لصاحبها كالْوديو سافاري
- O.B.B.J.، El Korán de Mahoma, Málaga 1931. (Las 

iniciales corresponden a Juan Bautista Bergua Olavarrieta). 
احلروف األولية (. م1931 مالقة ،قرآن حمّمد: جيه.يب.يب.أو -

 .)تتطابق مع اسم خوان باْوتيستا بريغوا أوالبارِّيتا
- Saifuddin Rahhal y Santiago Peralta, primera versión 

argentina, El Koran, Buenos Aires, 1945. 
ترمجة أرجنتينية،  سيف الدين رحال وسنتياغو بريالطا، القرآن، أول -

 .)9F1(م1945بوينص أيرص، 
- Rafael Cansinos Sáenz, El Korán, Madrid, Aguilar, 1951. 

 ،دار نشر آغيالر. مدريد. القرآن: رافائيل كانسينوس ساينث -
عربيٍة إىل اإلسبانية  هذا املرتجم أديٌب إسباين ترجم عدة كتبٍ . م1951

شرة من العربية على حد زعم لف ليلة وليلة، وهي ترمجة مبامن بينها أ
 .مرتمجها

- Abboud-Castellanos, El Koran (versión literal e íntegra). 
Traducción literal, íntegra del original arabigo al español، con 
comentarios, Buenos Aires، El Nilo، 1953  )

10F

2( . 
يب مع عبود وكسطيانوص، القرآن، ترمجة كاملة للنص األصلي العر  -

يف احلقيقة من املفروض . م1953التعليق، بيونس آيرس، دار نشر النيل، 
أن تكون هذه الرتمجة من بني أحسن الرتمجات أل�ا مبشاركة مرتمجني  

واآلخر يتقن العربية وكان رئيس دار النشر  كسطيانوص يتقن اإلسبانية

                                                           
 .قائمة أل�ا طبعت مرة أخرى يف إسبانياأقحمناها يف هذه ال )1(
 .يف إسبانيا برشلونةأقحمناها يف هذه القائمة كسابقتها األرجنتينية أل�ا طبعت مرة أخرى يف  )2(
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  .اليت تنشر كتبا هلا عالقة بالعامل العريب واإلسالمي )النيل(
- Juan Vernet, El Corán, Barcelona, Plaza, 1953. 

هذا . م1953. دار نشر بالثا. برشلونة. القرآن: خوان برينيت -
عدة كتب إىل وترجم  برشلونةجبامعة  العربية اللغةاملرتجم أستاذ بقسم 

نني وأصدر عدة أحباث حول املدجَّ  ،لف ليلة وليلةسبانية من بينها أاإل
(م العربيةواملوريسكيني والعلو 

11F

1(. 
- Francisco Cardona Castro, El Corán, Barcelona, 1965. 

لكنها . م1965 ،برشلونة ،القرآن: فرانثيسكو كاردونا كاسرتو -
 .وليست ترمجة كاملة للقرآن ،ترمجة لسور وآيات خمتارة

- Julio Cortés, El Corán, Madrid, Editora Nacional, 1979. 
 ،دار نشر إيديتورا ناثيونيال ،دمدري ،القرآن: خوليو كورتيس -
 ستاذاً أسباين يف دمشق و مرتمجه اشتغل مديرًا للمركز الثقايف اإل. م1979

وقد ألف  ،يف كارولينا الشمالية األمريكيةسبانية واجلامعة باجلامعات اإل
يف ترمجته ينسب بشكل منطي التشابات بني . سبانًياإ –معجًما عربيا 

لذلك مفردات  واستخدم ،هذا الكتاب القرآن والعهد القدمي إىل
م وباإلسبانية عن نّ ومصطلحات تظهر يف العهد القدمي مثل كلمة جه

 . gehenaالعربانية البائدة 
- Álvaro Machordom Comins, Al Quran (Sagrado e 

                                                           
سبانية سبانية للتعاون الدويل التابعة لوزارة اخلارجية اإلمِّن يف كتاب صدر عن الوكالة اإلوقد ُنِشر مقاٌل ضُ  )1(

ثبت وجود أوبقلم الدكتور عبد املقصود حممود كمال الذي , بانية يف العامل العريبسحول الدراسات اإل
" ِقْردة"حسبها مؤنثة " ِقَردة"على سبيل املثال كلمة (غوي يف سورة البقرة وحَدها خطأ الهويت ولُ  )500(

 .)خلإ, وهكذا ترمجها
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inimitable), traducción literaria y comentarios de 1980, Ed. 
George Massad, Valencia. 

املقّدس والذي ال ميكن (لقرآن ا: سو ماتشوردوم كومينْ ألبار  -
نشرها جورج . بلنسية ،م1980 ،ترمجة أدبية حرفّية مع حواشي ،)مضاهاته
صبح أاإلسالم و  اعتنقسباين إهو تاجر وكاتب وصحايف  املرتجم. مسعد

وهو بلنسي األصل من مدينة املنصورة  ،سبانياإرئيًسا للجماعة اإلسبانية يف 
Almazora،  ف عدًدا من الكتب حول اإلسالم وألَّ . م1923ولد سنة

يف أجرومية  وألَّف ،صلى اهللا عليه وسلموحول حياة النيب حمّمد  ،وتارخيه
وميثل اجليل األول من املسلمني اجلمهوريني الذين مت نفيهم إما إىل . العربية

 . روسيا أو العامل العريب
- Ali Drake y Neyma Faruqui, Frances Drake Nimeh, 

Revisada por Carmen Hinojosa y Sergio Sarmiento, Lahore, 
Amadilla Anjuman, 1986. A partir de la traducción inglesa de 
Mawlana Muhammad Ali. 

وجنمة الفاروقي اليت قامت مبقارنة النص النهائي باألصل العريب علي دراك  -
. م1986 وصريخيو سرمينتو، الهورمراجعة كرمن إخنوصا . وبرتمجة مكسيكية

 وهو ترمجة أمحدية اعتمدوا فيها على الرتمجة اإلجنليزية ملوالنا 
  .حممد علي

- Antonio Carrillo Robles, El Sagrado Corán, con texto 
Árabe y traducción al español. Islam Internacional Publications 
Ltd (UK), 1988.  

مع النص العريب وترمجته  ،لقرآن املقدَّسا: ليسأنطونيو كارِّيو روب -
 ،)اململكة املتحدة(إسالم إنرتناشيونال بابليكيشان ليمتد . لإلسبانية
شراف مريزا إجنز الرتمجة هذا املرتجم رفقة عطاء إهلي حتت أ. م1988
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ملنتظر والرئيس الرُّوحي للجماعة ارابع خليفٍة للمسيح  ،طاهر أمحد
رتمجة اإلجنليزية العلى  وقد اعتمد ،-حسب قوهلم – اإلسالمية األمحديّة

 . املعتمدة لدى الطائفة األمحدية
- Abdelghani Melara, El Coran, traducción comentada, Ed. 

Kutubia, Granada, 1994. 
عبد الغين ميالرا، القرآن، ترمجة مع التعليق، نشر الكتبية، غرناطة،  -
بثيوداد لایر، وهو مسلم وعضو  م1957ولد املرتجم سنة . م1994

غرناطة اليت درس با، بعد ذلك درس يف اململكة يف باجلماعة اإلسالمية 
فهي متخصصة يف  أما دار النشر. العربية السعودية العربية والعلوم اإلسالمية

�ا الرتمجة اليت اعتمدها جممع امللك أوجتدر اإلشارة إىل . الكتب اإلسالمية
الشريف بعد أن صدرت الطبعة الثالثة منها، وهي  فهد لطباعة املصحف

 .عها على املراكز اإلسالمية اليت تمها الرتمجة اإلسبانيةاليت يوزِّ 
- Alcorán: traducción castellana de un morisco anónimo 

del año 1606 / introducción de Joan Vernet Ginés; transcripción 
de Luis Roqué Figuls. - Barcelona: Reial Acadèmia de Bones 
Letres; Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia، 2001. 

مع / م1606سبانية قام با موريسكي جمهول عام ترمجة إ: القرآن -
. توطئة بقلم خوان بريِنت خينيس؛ كتابة صْوتية للويس روكيه فيغولس

اجلامعة الوطنية للتعليم : مدريد. اجلميلةامللكية لآلداب  األكادميية: برشلونة
 .م2001 ،باملراسلة

- Abderrahman Mohamed Maanan, El Coran, Traduccion y 
comentarios, Sevilla, Ed. Asociación Cultural ZAWIYA, 2002. 

ن حممد معنان، القرآن، ترمجة وتعليق، إشبيلية، منشورات عبدالرمح -
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وهي ليست ترمجة لكل القرآن، بل . م2002، )زاوية(اجلمعية الثقافية 
أما املرتجم فهو مسلم من أصول . للسور الواقعة بني سوريت النبأ والناس

 . عربية ألنه ولد يف مليلية، وهو أستاذ الرتبية اإلسالمية
- L'Alcorà / traducció de l'àrab al català، introducció a la 

lectura i cinc estudis alcorànics per Míkel de Epalza ; amb la 
col.laboració de Josep Forcadell i Joan M. Perujo.-- 2ª ed. 
corregida-- Barcelona: Proa, 2002.-- 1277 p.-- (A tot vent). 

ترمجة من العربية للكتالنية مع مقدمة للقراءة ومخس / لقرآنا -
خوزيب فوركاديي بالتعاون مع  ،دراسات قرآنية قام با ميكيل دي إيبالثا

. م2002ا دار نشر برو : برشلونة. نية منقحةالطبعة الثا. ز بريوجو/وجوان 
نشر عدة مقاالٍت حول ترمجات القرآن  برشلونةيف جامعة  أستاذواملرتجم 

وحازت ترمجته هذه على اجلائزة الوطنية للرتمجة  ،وحول تاريخ املوريسكيني
 .م2004سبانيا سنة إب

- Bahig Mulla Huech, El Coran, Ed. Bilingüe Comentada, 
Didaco, Barcelona, 2004. 

، برشلونةبيج مال حويش، القرآن، طبعة ثنائية اللغة، ديداكو،  -
وقد نقل ترمجته . املرتجم سوري عاش يف إسبانيا وهناك تعلم لغتها. م2004

 .للنشر فاجي اليت نشرتا دار بفارياالرتمجة األملانية لعبد احلليم خ عن
ولعل من املفيد أن نفرد من هذه الرتمجات، الرتمجات اليت اعتمدت 

 :على األصل العريب مباشرة
- Saifuddin Rahhal y Santiago Peralta, primera versión 

argentina, El Koran, Buenos Aires, 1945. 
سيف الدين رحال وسنتياغو بريالطا، القرآن، أول ترمجة أرجنتينية،  -
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 .م1945 بوينص أيرص،
- Rafael Cansinos Sáenz, El Korán, Madrid, Aguilar, 1951. 

 .دار نشر آغيالر. مدريد. لقرآنا: رافائيل كانسينوس ساينث -
- Juan Vernet, El Corán, Barcelona, Plaza, 1953. 

 . م1953. دار نشر بالثا. برشلونة. لقرآنا: خوان برينيت -
- Abboud-Castellanos، El Koran (versión literal e íntegra). 

Traducción literal, íntegra del original arábigo al español, con 
comentarios,  )

12F

1(   Buenos Aires, El Nilo, 1953. 
 عبود وكسطيانوص، القرآن، ترمجة كاملة للنص األصلي العريب  -

 .م1953مع التعليق، بيونس آيرس، دار نشر النيل، 
- Julio Cortés, El Corán, Madrid, Editora Nacional, 1979. 

دار نشر إيديتورا ناثيونيال،  ،مدريد ،القرآن: خوليو كورتيس -
 .م1979

- Álvaro Machordom Comins, Al Quran (Sagrado e 
inimitable), traducción literaria y comentarios de 1980, Ed. 
George Massad, Valencia. 

لقرآن املقّدس والذي ال ميكن ا: نـْسألبارو ماتشوردوم كومي -
 . بلنسية ،م1980 ،ترمجة أدبية حرفّية مع حواشي ،مضاهاته

- Abdelghani Melara, El Coran, traducción comentada, Ed. 
Kutubia, Granada, 1994. 

عبد الغين ميالرا، القرآن، ترمجة مع التعليق، نشر الكتبية، غرناطة،  -
 .م1994

- L'Alcorà / traducció de l'àrab al català، introducció a la 

                                                           
 .يف إسبانيا برشلونةة أخرى يف أقحمناها يف هذه القائمة كسابقتها األرجنتينية أل�ا طبعت مر  )1(
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lectura i cinc estudis alcorànics per Míkel de Epalza ; amb la 
col.laboració de Josep Forcadell i Joan M. Perujo.-- 2ª ed. 
corregida-- Barcelona: Proa، 2002.-- 1277 p.-- (A tot vent). 

النية مع مقدمة للقراءة ومخس ترمجة من العربية للكت/ لقرآنا -
بالتعاون مع خوزيب فوركاديي  ،دراسات قرآنية قام با ميكيل دي إيبالثا

 .م2002ا دار نشر برو : برشلونة. نية منقحةالطبعة الثا. ز بريوجو/وجوان 
- Abderrahman Mohamed Maanan, El Coran, Traduccion y 

comentarios, Sevilla, Ed. Asociación Cultural ZAWIYA, 2002. 
ن حممد معنان، القرآن، ترمجة وتعليق، إشبيلية، منشورات لرمحعبدا -

 .ة، وهو أستاذ الرتبية اإلسالميةمليلي. 2002، )زاوية(اجلمعية الثقافية 

 ))بريدي إسالم((أن اللة اإلسالمية  باإلضافة إىل هذه الرتمجات جند
Verde Islam،  يت تصدرُها اللجنة ال )حرفًيا(األخضر  اإلسالمأي

ا من اإلسالمية بقرطبة قد حاولت ترمجة بعض نصوص القرآن الكرمي انطالقً 
شبكة وميكن الرجوع إليها يف موقعها على  ،ترمجة حمّمد أسد

انطالقا  الرَّزّا  برييثْ  وقد قام بذلك عبد  www.webislam.com:)تننرت إ(
ترمجة  ومثة .ارة أخرىمن ترمجة حممد أسد تارة ومن النص األصلي العريب ت

الذي  ـواليت هي ترمجة خوليو كوْرتيس  www.islamworld.net: على موقع
إذ  ،Allahمع بعض التغيريات البسيطة مثل كلمة اهللا  ـ ترمجها من العربية

بينما يف هذه الرتمجة  ،Diosسبانية هي إيضع كورتيس مقابال له بكلمة 
 .هللا باين لكلمةوهي تتفق و النطق اإلس Aláوضعوا كلمة 
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 :تحليل النتائج-3
 التاسَع عشَر القائمة نالحُظ أنه خالل القرنني بعد اطالِعنا على هذه

نفتاٍح مشروط فرضته الظروف التارخيية بدأ اإلسبان اوالعشرين ويف ظل 
وروبية أن لغات وحاولوا ترمجة القرآن انطالقـًا م ،يهتّمون بالدراسات القرآنية

(ليزية والفرنسيةإلجناخصوًصا عن  ،أخرى
13F

ويف مرحلة أخرى حاول . )1
لكنهم يف الوقت نفسه  ،صلي العريبألبعضهم أن يرتكز على النص ا

ولتسهيل  الستئناساالع على الرتمجات األخرى من باب حاولوا االط
 . همعمل

ـ  اليت من املفروض أن تكون الغالبة ـ أّما الرتمجاُت املباشرة من العربية
ترمجة  ( نَ اقام با إما مرتجٌم واحٌد أو مرتمج اتترمج نها مثاينمفقد أحصْينا 

وهو ما يربز لنا أن املستعربني اإلسبان ال زالوا يعتمدون  .)كسطيانوص مثال
اليت هي يف عملهم على ما يقوم به املستشرقون يف الدول األوروبية األخرى 

رتمجني وقد �ج األسلوب نفسه حىت بعض امل .باإلسالمعلى صلة واسعة 
 . املسلمني
 )27(ه صدرت يف إسبانيا حوايل لقول إناكخالصة ملا أسلفنا ميكُن و 

ثالثة طبعة، وميكن تقسيمها إىل  )100(من أكثر هلا  ،ترمجة للقرآن الكرمي
 :أقسام

ملساعدتم على فهم كتاب اهللا وأداء  ترمجات أجنزها مسلمون -1
                                                           

(1) Claude Étienne Savary, Le Coran, 1ª ed., París, 1783, y de Albert de Biberstein 
Kasimirski, Le Koran, 1ª ed., París, 1832 , . ملوالنا حمّمد على والرتمجة اإلنكليزية   
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مجات إىل اللغة األعجمية تلك الرت  هذا الباب ندرج حتتتشعائر دينهم و 
Aljamiado  م لُّ عَ ون الوسطى عندما تعذر عليهم تَـ ليت قام با مسلمو القر او

وهي ترمجاٌت  ،العربية؛ أو املسلمون املعاصرون ذوو األصول اإلسبانية
على  ن تكون لصيقة بالنص العرّيب وحاولت يف جمملها احملافظةأحاولْت 

بكتابة الكلماِت باحلرف اإلسباين مثل  كتفاءبعض املفاهيم اإلسالمية باال 
 .خلإة مك ،موسى ،براهيمإ ،اهللا ،صالة

ترمجاٌت قام با رجاُل دين مسيحيون ومستشرقون حاولوا با  -2
الضرب يف اإلسالم واملسلمني فبرتوا من النص األصلي ما أرادوا وأقحموا ما 

ضوعية أو مو خة ال تصُمُد أمام أبسط دراسة فجاءت ترمجاتم ممسو  اأرادو 
األفكار اليت أرادها لكنها سامهت يف وقتها يف بّث . مقارنة مع النص العريب

صلى اهللا شعار هذه الرتمجات أن النيب الكان يف الغالب  و . القائمون عليها
نقل بعض ما جاء يف العهد القدمي واألناجيل وخلق كتابًا مليئـًا  عليه وسلم
دفع واملالحظات اليت تباحلواشي ليئة ولذا جنُد ترمجاتم م ،باملتناقضاتِ 

 .القارئ إىل اعتقاد ذلك
ترمجاٌت أجنزها أساتذة يف أقسام العربية أو ما يصطلح عليه  -3

تأثروا  كثري من األحيانلكنهم يف   ،ي املوضوعيةوحاولوا توخِّ  ،باملستعربني
فأخرجوا نصوًصا مقبولة من  ،السائدة يف حميطهم ةرتبيوال ةلوجييو يدإلبا
عرتاضية اليت الواجلمل ا باحلواشيمليئة  هالكن ،يث مستوى الرتمجةح

 .تبعدهم عن املوضوعية اليت رمسوها هدفا لعملهم
واجلدير بالذكر أن هذه الرتمجات مل يتناوهلا الباحثون اإلسبان يف 

إذ اكتفوا مبا كتبه املرتمجون يف مقدمات ترمجاتم  ؛دراسات مستقلة
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عوبات اليت واجهوها يف الرتمجة ن الصوكانت يف الغالب تتحدث ع
وكلُّ ما وجدناه . كيفية جتاوزها مدافعني يف ذلك عن وجهة نظرهمو 

(من دراسات هلذه الرتمجات هو بضع رسائل جامعية
14F

(ومقاالت )1
15F

2( 
  .صدرت يف بعض الالت املتخصصة املنتشرة بني املختصني فقط







 1 .......................................................... مقدمة
 2 ........................... :ترمجاُت القرآن يف القرون الوسطى -1
:ترمجات القرآن اليت صدرت يف إسبانيا مرتبة حسب تاريخ صدورها-2
 .............................................................. 4 

                                                           
حول خمطوط ترمجة القرآن إىل  برشلونةجامعة  إسطري مورياص يف م1975رسالة الدكتوراه اليت ناقشتها سنة  )1(

املمتازة اليت أعدها حممد برادة وناقشها يف الدكتوراه ورسالة  عليهااللغة األعجمية الذي سبق أن تكلمنا 
وكذا حبث اإلجازة اليت ناقشها لوبيث ليلو يف جامعة . جامعة مدريد املستقلة حول ترمجات القرآن وأسلوبا

حول حتقيق خمطوط للقرآن، و حبث اإلجازة لصاحبته ماريا بكطوريا بيسكسياس  م1966سنة  برشلونة
 .برشلونةجبامعة  م1967حول الرتمجات العجمية للقرآن الذي نوقش سنة 

من بني . للقرآن وتارخيها قليلة يف إسبانيا وهو ما يثري االستغراب اإلسبانيةاملقاالت اليت تدرس الرتمجات  )2(
 :أمهها نشري إىل

Mikel de Epalza, Traducciones del Coran al Español, Morada de la Palabra, Ed. 
William Mejías López, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2002, p.538/560. 

Mikel Epalza, Seis nuevas traducciones españolas del Coran (1994-2002), 
Homenaje a Pedro Martínez, Instituto Egipcio, 2003, vol. 35, p.p 117/ 139. 

Luis Pons, Mikel de Epalza, Novedades bibliograficas sobre el Coran y Mahoma, 
Sharq Al’Andalus, 5, 1988, p.p. 235/240. 

Juan Pablo Arias, Apuntes para una historia de la traducción del Coran al español, 
Trans, Ed. Universidad de Málaga, N 3, 1999, 131-132. 

 . طالع عليهااالت األخرى اليت مل يتيسر يل االهذه املقاالت عناوين بعض املق حواشييف 
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